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NITTEDAL TURLAG

8. oktober 2013 ble Turkameratene Nittedal Turlag 
(TNT) stiftet som et eget lokalt turlag under DNT 

Oslo og Omegn. Turlaget har fått 100 nye medlemmer 
siste år og teller nå 1420 navn. Målet vårt er å få folk 
ut på tur og gjøre dem kjent i bygda vår. Medlemskap 
er ingen forutsetning for å delta på turer eller 
arrangementer, og vi samarbeider gjerne med andre lag 
og foreninger for å få til gode resultater for innbyggerne 
i Nittedal.

En viktig del av virksomheten i TNT er å arrangere 
fellesturer for barn, ungdom og voksne. Fellesturene 
våre er åpne arrangementer, og tempoet er slik at alle 
kan følge med. Flere av turene har en kort trasé i tillegg 
til en lengre, slik at også barnefamilier og andre som 
ikke ønsker å gå så langt, kan delta. For alle turene 
gjelder at deltakerne selv tar med mat og drikke og 
sørger for godt fottøy, eventuelt også regntøy, sitteplate 
og ekstra sokkeskift.

Turkameratene Nittedal Turlag legger stor vekt på at 
turene skal ha et innhold utover det å gå. Derfor har 
vi med oss turledere som kan mye om ”sine” områder, 
og vårt eget Barnas Turlag legger opp til aktiviteter for 
barna på flere av turene. 

I likhet med andre medlemsforeninger i DNT går 
turdeltakerne våre på eget ansvar. Vi tar også forbehold 
om endringer og eventuelt avlysning av planlagte 
turer. Derfor anbefaler vi å følge med i Varingen, der 
turene blir annonsert, på Facebooksiden vår og på 
hjemmesiden dntoslo.no/nittedal. Du kan selvfølgelig 
også ringe turlederne
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2015 er Friluftslivets år i Norge, og for Nittedals del 
betyr det at Turkameratene Nittedal Turlag inviterer 
til 23 fellesturer.

I denne brosjyren finner du oversikten over 
alle turene og en beskrivelse av hver av dem. Det 
samme vil du også finne på nettsiden vår, dntoslo.
no/nittedal. På Facebook vil vi legge ut informasjon i 
forkant av hver tur.

De fleste turene går innenfor bygdas grenser 
og på søndager, men i år vi prøver vi oss også på 
fire seniorturer på torsdager, tre i samarbeid med 
seniorgruppa i DNT Oslo og Omegn. 

Vi slutter oss 
til slagordet til 
Friluftslivets år og sier 
”Nå er det din tur!”

Vandre på egenhånd
Til deg som foretrekker turer på egenhånd, tilbyr 
vi spennende turmålposter i Nittedalsturene. På 
postene kan du registrere deg på sms. Du finner 
oversikten over turmålpostene i et eget avsnitt.

Turpostkasser settes opp også i år. I 
turpostkassene på Rundkollen, Bukollen, 
Veslekollen, Holterkollen, Lauvåsen, Brennberget 
og i Nitedals Krudtværk ligger det bøker der du kan 
skrive deg inn fra sesongstart 26. april.

OM TURENE VÅRE I 2015
En nyhet i år er turkort. I første omgang finner 

du turkort med forslag og kart til tre ulike turer 
langs blåmerket sti, med Aas gård i Hakadal som 
utgangspunkt. Kortene ligger i en egen turkortkasse 
lengst nord på parkeringsplassen til golfanlegget. Vi 
legger også noen turkort i kafeen på gården.

25 turmålposter å velge mellom
Denne våren og sommeren har Nittedalsturene satt 
ut 25 turmålposter. 10 av postene var også ute i 2014, 
mens de øvrige 15 er nye i år. De nye turmålene 
er alle knyttet opp mot turer, blåmerkete ruter og 
kulturminner og ligger noe lettere tilgjengelig enn 
en del av fjorårets.

Postene med gul farge er fra i fjor, poster med grå 
farge er nye i 2015, og samtlige poster er angitt med 
sine poenger som du altså kan samle.

Nittedalsturene er et gratis trimtilbud, og målet 
er å få folk ut på tur og at de lærer bygda bedre 
å kjenne. På nittedalsturene.no kan du lese om 
turmålene, du kan printe ut kart og beskrivelser og 
du finner informasjon om hvordan du kan registrere 
besøk på turmålene.

Sesongen starter søndag 26. april. Onsdag 4. 
november blir det felles avslutning for Skautur’n, 
Juniorskautur’n og Nittedalsturene på NILs 
klubbhus, med premieutdeling og foredrag.
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Heitåsen som ett av de nye turmålene

Planer om nærturgruppe
TNT har planer om å starte en nærturgruppe i 
søndre Nittedal for folk som har lyst til å gå tur i 
Marka sammen med andre. De fleste turene vil 
være på dagtid, men vi vil også prøve oss med noen 
kveldsturer i løpet av sommeren. Utgangspunktet 
for turene blir p-plassen ved barnehagen i Skytta, 
et sted som også lett kan nås med lokalbussen. Vi 
vil basere oss på turer som varer rundt tre timer. 
Hvilken dag i uka vi velger som turdag, er ikke 
bestemt. Følg med i Varingen, på vår hjemmeside 
og på Facebook.

NR NAVN POENG

1 Damsortungen 5

2 Spritlageret på kongen 3

3 Romtjern 3 NY

4 Borrebækruin 5

5 Tøistua 3 NY

6 Glitrelia, torvet 4 NY

7 Sørskogen 3

8 Nydalshytta 5

9 Aas Gård 1

10 Mekanisk verksted 1 NY

11 Jensrud 3

12 Enketangen 5

13 Søndre Sagerud 1 NY

14 Knadden ved Nordre Movann 2 NY

15 Skåltjern 4 NY

16 Veslekollen 4 NY

17 Varpkollen 5 NY

18 Heitåsen 5 NY

19 Abbortjern; brua over bekken 3 NY

20 Flabben syd for vannet 5 NY

21 Flyvraket 5 NY

22 Bamsetjern 3 NY

23 Kruttbrua i Nitedal Krudtværk 1 NY

24 Brennberget 5

25 Bukollen 5

NITTEDALSTURENE 2015
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Møt våren i skogen på Brente, 
Tumyrhaugen
Søndag 22. mars fra kl. 17–19
Lyset er tilbake her i nord, og vi tar en liten tur ut i 
skogen for å møte våren. Bål med skaukaffe, solbærsaft 
og vårsanger. Ta på varme klær og ta med noe å sitte på.
Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 17.00.
Passer for: Barn og voksne.
Ant. km: 1 km inn til en liten kolle i området Brente, 1 
km tilbake igjen.
Turledere: Bjørn Finstad mobil 905 36 782 og Milli 
Lilleeng mobil 469 24 676.

Åpner tursesongen på Jensrud
Søndag 26. april
Også i år velger Turkameratene Nittedal Turlag å åpne 
tursesongen med pannekaker og kaffe på Jensrud i 
Lillomarka. Staven 4H i Nittedal disponerer den gamle 
husmannsplassen Jensrud, og turlaget samarbeider med 
4H-klubben om arrangementet. Selv om 2015 ikke er 
Prøysenår, har Elin Prøysen og Egil Johansson lovt å 
komme og underholde på årets sesongåpning også. Det 
setter vi pris på! 
Oppmøte: Ved barnehagen i Kruttverket kl. 10.30. 

Derfra til Jensrud er det ca. 2 km. Du kan også kjøre til 
Sagtomta ved Kjul og gå veien til Jensrud, ca. 1 km, med 
gode trillemuligheter. 
Passer for: Alle, så vel barn som voksne.
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, Asbjørn 
Bråthen mobil 480 21 986, Dag Helland Pettersen mobil 
901 52 849 og Barnas Turlag v/Vibeke Ingebrigtsen 
mobil 412 32 470 og Laila Breidvik mobil 900 66 537. 

Bli med ut på sykkeltur
Søndag 3. mai
Dette er ikke noe ritt, men en tur for vanlige folk med 
litt sykkelkondisjon. Ruta er ikke ”spikret”, for så tidlig 
på året må vi ta forholdene i betraktning. Men vi kan 
avsløre at det blir en rundtur i dalen på 3 - 4 mil. Vi 
forsøker å holde oss på sykkelstier og lite trafikkerte 
veier. Det blir en pause underveis, så husk å pakke 
sekken med det du ønsker å nyte av mat og drikke på 
turen. Husk også hjelm. Velkommen!
Oppmøte: P-plassen utenfor rådhuset kl. 10.00. Turen 
avsluttes også her.
Turledere: Einar Skåre mobil 900 77 396 og Dag 
Helland Pettersen mobil 901 52 849.

Opptur for 8. klassingene
Onsdag 6. mai
Opptur er et nasjonalt arrangement i samarbeid med 
DNT Ung. Alle 8. klassinger i Nittedal blir invitert til en 
skoledag med friluftsaktiviteter. Turen går fra Sagtomta 
via Brennberget og Sørskogen til Nydalshytta som er i 
DNTs eie. På Sørskogen blir det en liten stopp der Atle 
Sørskogen forteller om Hjemmefronten og hvordan 
livet var på Sørskogen under krigen. Vel framme på 
Nydalshytta blir det matpause og aktiviteter. Med vel 
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tre timers gange og halvannen time på Nydalshytta blir 
dette en fem timers utendørs skoledag.
Rute: Starter kl. 09.00 fra Sagtomta og går til 
Brennberget som er Lillomarkas høyeste punkt 441 moh. 
Derfra til Sørskogen og Nydalshytta.
Ant. km: Ruta er i underkant av 10 km.
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, Linda 
Rundquist Parr mobil 456 65 780 og Dag Helland 
Pettersen, mobil 901 52 849.

Steinbruvann og Røverkollen
Søndag 10. mai
Her kan du velge mellom to fine turer i Lillomarka. 
Kort tur til Steinbruvann eller en noe lenger tur opp til 
Røverkollen.
Kort tur: Vi går på god skogsbilvei til Romstjern og 
videre til Steinbruvann hvor vi raster. Retur samme vei, 
via Romstjern til p-plassen.
Lang tur: Vi går Gml Bergensvei (skogsbilvei) til 
Romstjern. Videre på sti opp til Røverkollen med 
forholdsvis bratt stigning. Sti følges videre ned til 

Steinbruvann, hvor vi raster sammen med deltakere 
fra kort tur. Tilbaketur langs Steinbruvann og gjennom 
fredet skogsområde til Romstjern. Deretter sti videre 
gjennom deler av Slattumrøa til Lusevasan og tilbake til 
parkeringsplassen.
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl.10.00
Passer for: Kort rute passer for familier med små barn 
med barnevogner og for andre som liker å gå mindre 
krevende turer på gode veier. 
Tidsbruk ca. 3 timer.
Lang rute passer for voksne og større barn som kan gå i 
vekslende terreng. Tidsbruk 4-5 timer totalt med rast og 
infostopp.
Ant. km: Kort tur til Steinbruvann 6 km, lang tur til 
Røverkollen ca 10-12 km.
Turledere: Lang tur: Asbjørn Bråthen, mobil 480 
21 986, Gry Hesselberg mobil 915 49 224, Anne Engan 
mobil 928 61 127.
Kort tur: Karin Akselsen mobil 924 58 030 og Barnas 
Turlag v/Vibeke Ingebrigtsen mobil 412 32 470.
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Seniortur til Bukollen
Torsdag 21. mai
I samarbeid med seniorgruppa i DNT Oslo og Omegn 
inviterer vi til tur til Bukollen i Hakadal. Turen starter på 
Kongskog. Derfra krysser vi riksvei 4 ved Mork og går på vei 
og sti opp til Harastein, som er en av kjentmannspostene 
til Skiforeningen i år. Fra Høybråtasvingen går vi videre 
opp til Bukollen, 522 moh. Der blir det rast med flott utsikt 
over dalen og Marka. Tilbaketuren går ned Langveggen til 
Lunden og Kongskog. Mesteparten av turen følger TNTs 
nye blåmerka rundløype.
Oppmøte: P-plassen bak Hagen skole kl.11.30. Buss 301 
sørfra stopper på Kongskog kl. 11.28.
Passer for: Spreke seniorer som ikke er redd for motbakker.
Ant. km: 11 km
Turledere: Beate Heilemann mobil 990 03 376, Ståle 
Pinslie mobil 412 94 265 og Milli Lilleeng mobil 469 24 
676.

Langs gamle kulturstier på 
Granavollen og Tingelstadhøgda
Søndag 31. mai
Bli med Hadeland Turlag på vandring i kulturlandskapet 
på Hadeland, langs gamle kulturstier på Granavollen 
og Tingelstadhøgda og avslutning med topptur på 
Sølvsberget. Vår guide og lokalhistoriker Per Røssum gir 
en kort orientering om kulturskattene på Granavollen. 
Vi kan nevne Søsterkirkene og Steinhuset, Aasmund 
Olavsson Vinjes gravsted, Gregers Granavollens bauta, 
Pilgrimssenteret og Glasslåven. Deretter kjører vi bil 
4-5 km langs Den Bergenske hovedvei. Olavsleden til 
Nidaros fulgte den samme traseen.
Ved St. Petri kirke (gamle Tingelstad kirke) ved 
Hadeland Folkemuseum starter vi fotturen på 7-8 km. 
Første delen til fots fortsetter langs Bergenske hovedvei, 
forbi gården Dvergsten, og vi passerer milsteinen – 7 
mil fra Christiania. Litt senere kommer vi fram til 
Ramessletta, og derfra følger vi kulturstien langs gutuer 
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og høstingsveier. For 300 år siden fant det sted en duell 
på Ramessletta som endte med dødelig utfall. Vi får 
historien om denne hendelsen. Den tapende duellant 
ble stedt til hvile ved Grinaker Stavkirke. Kirken ble 
revet for 150 år siden, og det vil passe fint å ta en rast på 
tuftene etter denne kirken. 
Etter hvilepausen fortsetter ferden mot nye Tingelstad 
kirke, og kulturstien fører oss tilbake til St. Petri. Derfra 
kjører vi bil 7-8 km til p-plassen ved Sølvsberget. Herfra 
følger vi turstien, ca. 2,5 km og 200 høydemetre opp til 
toppen av Sølvsberget, 473 moh.
Her får vi en formidabel utsikt over Randsfjorden og 
bygdene på Hadeland.
Oppmøte: P-plassen ved Søsterkirkene på Granavollen 
kl. 10.30. 
Samkjøring fra den gamle Shelltomta nedenfor Døli 
pleie- og omsorgssenter i Hakadal kl. 10.00.
Passer for: Alle som liker å kombinere tur og historie.
Ant. km: Ca. 10 km
Turleder: Per Røssum mobil 457 68 092

Fra Glittre til Storøyungen
Søndag 7. juni
Vi starter fra Glittredumpa og går stien opp Glittrelia 
til Kirkebyvangen. Der får vi høre historien om denne 
plassen før vi fortsetter videre på Rondane/Jotunheimstien 
ned til Storøyungen.  Deretter går vi over demningen 
langs Gjermåa og videre ned til Smalgjermenningen og 
Kirkebygjermenningen. Naturen lings disse vannene er 
meget vakker med mange fine rasteplasser, og turlederne 
våre finner den fineste av dem alle til en hyggelig felles rast!  
Tilbake igjen tar vi stien som kommer ned rett bak Glittre. 
Vi regner med å bruke omlag 5 timer.
Oppmøte: P-plassen i Glittredumpa kl. 10.00.
Passer for: Voksne som tåler å starte i motbakke og barn 
som er vant til å gå på tur.
Ant. km: 13 km
Turledere:  Haldis Østby mobil 996 30 366, Harald Aasen 
mobil 906 68 564, Bjørn Finstad mobil 905 36 782 og Gry 
Hesselberg mobil 915 49 224.
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Fugletur i sommernatten
Fredag 12. juni
Vi er så heldige å få med oss ornitolog Tor Skjetne på en 
fugletur denne kvelden. En spennende tid på året hvis du 
er interessert i fugler. Sammen med Tor Skjetne skal vi 
lytte til de sjeldne fuglene som synger på denne tiden av 
døgnet. Han vil på forhånd finne ut hvor vi skal dra for å 
høre nattsangerne, og vi regner med å være ute fra kl. 21.00 
til kl. 01.00. På grunn av turens karakter vil det ikke være 
anledning til å ta med hunder, og det vil bli et begrenset 
antall deltakere. Påmelding til turleder Tor Skjetne.
Oppmøte: Blir kunngjort i Varingen, på Facebook og 
hjemmesiden vår når dagen nærmer seg.
Passer for: Alle fugleinteresserte – og de som kanskje vil 
bli det
Turleder: Tor Skjetne mobil 915 38 453

Lang tur til Veslekollen, kort tur 
til Skåltjern og Ørfiske
Søndag 14. juni
Enten vi velger lang eller kort trasé, så møtes vi på 
fotballbanen ved Sørli skole og går sammen opp til 
Lurslia der vi krysser jernbanen. Vi tar stien opp til 
Skåltjern, og der blir det matpause på svabergene 
ved vannet for dem som tar den korte varianten. 
Pluss natursti og aktiviteter for barna. Vi låner også 
ut fiskeutstyr til barn som vil prøve fiskelykken. 
Tilbaketuren går om Ørfiske, og kanskje tar vi en 
dukkert ved den fine badeplassen der før vi går ned 
igjen til Sørli. 
Den lange traseen fortsetter videre fra Skåltjern 
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Villmarkstur til Varpkollen
Søndag 21. juni
Varpkollen er en del av Rundkollen-massivet på 
Romeriksåsene og har noen flotte utsiktspunkter. Kollen 
ligger i et landskapsvernområde fra tidlig på 90-tallet, 
og det er nesten ingen synlige inngrep i naturen i dette 
høytliggende området. De fire høyest-liggende tjern i 
kommunen finner vi også her. Høyest ligger Vivangstjernet 
575 moh, et steinkast fra Rundkollen på 592 moh. Den 
detaljerte ruta oppe på bygdas “tak” presenteres ved den 
første rasten på Varpkollen. Turen er relativt kort, men 
med stor høydeforskjell, ca. 400 m., og med mange stopp 
underveis.
Oppmøte: P-plassen ved skytebanen på Varpet, riksvei 4, 
samme innkjøring som til motocrossbanen kl. 10.00.
Passer for: Turgåere som tåler bratt og krevende terreng, 
liker å gå utenom stier og utforske villmark og uberørt natur.
Ant. km: 6 km
Turledere: Halvor Gundersen mobil 908 38 133, Einar 
Skåre mobil 900 77 396 og Dag Helland Pettersen mobil 
901 52 849.

østover mot Fossestua der blåmerket sti fører opp til 
Veslekollen. Her blir det rast, og vi kan nyte ett av 
dalens aller flotteste utsiktspunkter.  Retur bratt ned til 
Sørslepen som vi følger tilbake til Fossestua.  Herfra går 
vi nymerket, gammel blåsti til Høldippelveien, sti over 
Brente til Sørli og Nittedal stasjon.
Oppmøte: Fotballbanen ved Sørli skole kl. 10.00.
Passer for: Alle, enten de vil gå kort eller langt. Noen 
motbakker i starten.
Ant. km: Kort tur 6,5 km, lang tur 13 km
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, 
Dag Helland Pettersen mobil 901 52 849, Linda 
Rundquist Parr mobil 456 65 780 og Ole Jan 
Berg mobil 984 80 731, Barnas Turlag v/ Vibeke 
Ingebrigtsen mobil 412 32 470.
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Tur til Slåttemyra og orkideene der
Søndag 28. juni
Vi får besøk av gjester fra Hadeland Turlag og skal guide 
alle turdeltakere de to-tre kilometerne inn til Slåttemyra. 
Der arrangerer Maridalens Venner og Historielaget den 
årlige orkideturen til området. Det blir skaukaffe, visesang 
og orkidesafari. Etter arrangementet på Slåttemyra tar vi 
en ekstra tur gjennom skogen til Jensrud og videre ned 
til Krudtværkområdet og tilbake til Nittedal stasjon. Der 
beregner vi å være ca kl. 16.00.
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 10.20
Passer for: Alle
Ant. km: Fra Nittedal stasjon til Slåttemyra 3 km, fra 
Slåttemyra via Jensrud til Nittedal stasjon ca. 4 km.
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, Dag Helland 
Pettersen mobil 901 52 849 og Solvor Viken mobil 900 28 163.

Seniortur til Laskerud og Ørfiske
Torsdag 16. juli
Igjen samarbeider vi med seniorgruppa i DNT Oslo og 
Omegn. Denne gang går turen til Laskerud og Ørfiske. Vi 
starter på Nittedal stasjon, går om Sørli, gjennom den spesielle 
kutunnelen og følger stien langs Ørfiskebekken opp til 
Storfossen. Der krysser vi bekken og tar stien til Svingbakken 
og videre til Laskerud. Her vokste Mattias Skytter opp, kjent fra 
eventyrbøkene til Asbjørnsen og Moe. Fra Laskerud tar vi stien 
til Øfiske, vi går over demningen og tar rasten ved den fine 
plassen i sørenden av vannet. Det blir gode muligheter for en 
dukkert,så ta med badetøy. Etter rasten går vi turveien ned til 
Nittedal stasjon. Turen er beregnet til tre-fire timer.
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 11.00
Passer for: Turglade seniorer
Ant. km: 6 km
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, Ståle Pinslie 
mobil 412 94 265 og Karin Akselsen mobil 924 58 030.

Fjelltur til Gjendesheim
Torsdag 13. august – søndag 16. august
I år arrangerer Turkameratene Nittedal Turlag sin 
første fjelltur. Utgangspunktet for turene er DNT-hytta 
Gjendesheim i Jotunheimen, der vi har bestilt plass 
til 15 turdeltakere. Vi planlegger på forhånd slik at vi 
kan kjøre sammen i færrest mulig biler og spleise på 
drivstoff.
Dag 1. - 13. august: Denne dagen går stort sett med til 
kjøring fra Nittedal til Gjendesheim. Kjøreturen, uten 
stopp underveis, tar ca 4 timer. Om det blir tid, etter at 
vi er fremme og været er fint, kan den som har lyst, gå 
en liten kveldstur, f.eks. til Gjendehøe. Dette er en lett 
tur som tar ca 2 timer. Fra toppen av Gjendehøe er det 
flott utsikt mot Gjende og Nedre Leirungen.
Dag 2. - 14. august: Knutshøe. Etter en god natts søvn 
og en god frokost kjører vi opp til Vargbakken der vi 
parkerer og starter turen til Knutshøe. 
Knutshøe er et smalt og spesielt fjell (1517 m) som 
ligger mellom Øvre og Nedre Leirungen. I nordvest 
stuper det ned mot Gjende. Noen steder kan det 
føles luftig, og på et kort parti blir det lett klatring. 
Stien tilbake langs Øvre Leirungen er meget vakker 
da Leirungsåe danner et fantastisk delta. Det sies at 
Knutshøe var modellen til bukkerittet i Peer Gynt.
Dag 3. - 15. august: Brurskardknappene. I dag kjører 
vi opp til Heimdalsmunnen der vi parkerer. Vi følger 
stien mot Øvre Heimdalsvatnet og derfra på fin sti 
opp til Brurskardtjønne. Herfra kan vi gå på S. eller 
N. Brurskardsknappene, eventuelt begge. Ned igjen 
til bilene kan vi gå samme sti tilbake eller gå fritt i 
terrenget, eventuelt følge skiløypetraseen. Et annet 
alternativ er å gå stien ned til riksveien ca 1 km nord 
for Vargbakken. Hvordan vi her får hentet bilene, løser 
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vi på stedet.
Dag 4. - 16. august: Hjemreise/Bitihorn Etter en 
forhåpentligvis fin og innholdsrik langhelg starter turen 
hjem til Nittedal. På veien hjem kan de som fremdeles 
har noe kondisjon igjen, ta turen oppom Bitihorn. Fra 
toppen er det en utrolig fin utsikt. Det letteste er å starte 
fra «samecampen» ca 1 km sør for Bygdin Hotel.
NB! Dersom været slår seg helt vrangt, kan vi sjonglere 
noe på rekkefølgen av turene. Det fins også andre 
kortere turer i området rundt Gjendesheim. Vi kan 
nevne Semelhøe som er en fin liten topp med en flott 
utsikt mot Knutshøe og det fantastiske deltaet som 
Leirungsåe danner ved innløpet til Øvre Leirungen. Et 
annen fin tur er Nedre Leirungen rundt.
Oppmøte: Ved den gamle Shelltomta nedenfor Døli i 

Hakadal kl. 10.00. Herfra kjører vi i ”fulle biler”.
Passer for: Alle fjellglade personer som tåler litt 
høyder. Kondisjonsmessig er dette ikke spesielt 
krevende turer.
Turlengder: Antatt tid Knutshøe 5 timer, 
Brurskardsknappene 5 timer og Bitihorn 4 timer.
Påmelding: Innen 15. juni til Milli Lilleeng mobil 469 
24 676 eller epost milli1482@gmail.com. Et tips: Det 
lønner seg å være medlem i DNT.
Turledere: Harald Aasen mobil 906 68 564, Anne 
Engan mobil 928 61 127, 
Gry Hesselberg mobil 915 49 224 og Milli Lilleeng 
mobil 469 24 676.
Pris: kr 2.400 per person for overnatting tre netter, 
frokost, nistepakke og middag på Gjendesheim.
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Varingskollen rundt – på splitter 
ny blåmerket sti
Søndag 23. august
Ved Varingskollen holdeplass på Gjøvikbanen står det en 
infotavle med kart over stiene, ganske nær en av de tre 
slepene til gården Døli. Veiene kalles slep fordi tømmer og 
ved ble slepkjørt ned den bratte Varingskollia. På vår tur 
krysser vi Nord- og Midtslepen og går Sørslepen opp og øst 
om Kollen.
På toppen før stien heller utover tar vi en avstikker bort 
til utsiktspunktet på Geitberget. Vi følger Sørslepen enda 
et stykke før vi tar av vestover rundt Kollen og etter hvert 
opp på Heitåsen med fin utsikt mot Østmarka, over Oslo 
og Nordmarka. Så bærer det nedover og inn på den gamle 
rideveien som gikk fra Burås og Verket inn til Maridalen 
og Oslo. Vel nede på Burås tar vi Nedre Tverrsti tilbake til 
utgangspunktet. Vi tar oss god tid, så vi regner ikke med å 
være tilbake før ut på ettermiddagen. 
Oppmøte: Varingskollen holdeplass, p-plassen ved 
alpinanlegget kl. 10.30. Tog nordfra ankommer 10.08, sørfra 
kl. 10.17.
Passer for: Alle som tåler å gå én mil og noen motbakker
Ant. km: Ca 9 km
Turledere: Ståle Pinslie mobil 412 94 265, Iva Vignjevic 
mobil 917 28 055, Anne Engan, mobil 928 61 127 og Dag 
Helland Pettersen mobil 901 52 849. 

Kulturlandskapet ved Aas Gaard
Søndag 30. august
Denne søndagen har et innhold som er mer enn å gå på 
tur. Klokka 11.00 er det friluftsgudstjeneste i hagen på Aas 
Gaard. Klokka 12.15 får vi omvisning inne i hovedhuset, og 
etterpå blir det matpause. Da kan vi enten nyte matpakka 
eller kjøpe noe å spise i kafeen på Aas. 
En natursti går langs Åsbekken fra Åsdammen og ned til 
der bekken renner under gårdsveien. Her finnes rester etter 
både kraftverk og sagbruk, og flere informasjonsskilt er satt 
opp, men vi får en guidet tur langs naturstien. Turen kan 
avsluttes med en kaffekopp i kafeen.
Oppmøte: Enten på friluftsgudstjenesten som Hakadal 
menighet arrangerer på Aas Gaard kl. 11.00, eller på gården 
kl. 12.00 for omvisning, besøk på golfkafeen og tur på 
naturstien. Parkering på øverste p-plass.
Passer for: Alle
Ant. km.: Naturstien er en rundtur på ca 2 km.
Turledere: Haldis Østby mobil 996 30 366, Ståle Pinslie 
mobil 412 94 265 og Halvor Gundersen mobil 908 38 133. 
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Kom deg ut-dagen i Bjønndalen
Søndag 6. september
Høstens Kom deg ut-dag blir en storsatsing over hele 
landet. I tillegg til det vanlige arrangementet for 
barnefamilier skal dagen markeres som en nasjonal 
turdag. For da inviteres alle med ut på tur. Alle blåstier 
i Norge skal gås, alle hytter skal besøkes, alle ordførere 
skal velge en sti å gå i nærområdet sitt. Hvilken sti velger 
ordføreren vår? Og hvor i skogen kan du treffe Kjerringa 
med staven og andre lokale kjendiser?
Oppmøte: Arrangement for barnefamilier i Bjønndalen 
skianlegg kl. 11.00 -15.00.
På egenhånd: Velg en blåmerket sti denne dagen, se 
forslag på vår hjemmeside.
Passer for: Alle som har lyst til å være ute denne dagen
Arrangementsledere: I Bjønndalen: Barnas Turlag v/
Vibeke Ingebrigtsen mobil 412 32 470. Ute i Marka: 
Asbjørn Bråthen mobil 480 21 986 og Milli Lilleeng 
mobil 469 24 676.

Seniortur fra Nittedal til Hakadal 
over Veslekollen
Torsdag 10. september
Sammen med seniorgruppa i DNT Oslo og Omegn 
tar vi turen fra Nittedal stasjon til Veslekollen, et 
nydelig område med fantastisk utsikt øst- og sørover. 
Fra Nittedal stasjon går vi Tumyrveien og videre på 
blåmerket sti over Brente, forbi Fossestua og opp til 
Veslekollen, hvor det er en kjentmannspost i år. Rast 
med fantastisk rundskue blir det på flabergene før vi tar 
en annen sti ned igjen mot Sørslepen. Vi unner oss en 
liten avstikker bort til Geitberget, en merkelig glattskurt 
fjellformasjon. Men pass opp, her er det bratt ned! Fra 
Geitberget følger vi Sørslepen ned til Varingskollen 
stoppested der toget går sørover kl. 15.25. Det er også 
mulig å gå tilbake til Nittedal stasjon fra Geitberget. 
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 10.00
Passer for: Relativt spreke seniorer som tåler noen 
motbakker
Ant. km: 13 km
Turledere: Milli Lilleeng mobil 469 24 676, Ståle Pinslie 
mobil 412 94 265 og Bjørn Finstad mobil 905 36 782.
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Høstens første langtur går til 
Myrgruvefossen
Søndag 13. september
Her er en skikkelig godbit av en langtur for spreke turgåere, 
langs store innsjøer og gjennom flott landskap med 
furumoer og bergknauser på Romeriksåsene. 
Turen går opp Glittrelia og innover langs 
Kirkebygjermenningen og Gjerdrumsgjermenningen. 
et vakkert, åpent og lettgått landskap med flere idylliske 
rasteplasser og spennende elvekryssinger (broer). 
Videre forbi Årstadvangen og til Myrgruvefossen. Selve 
fossen er et heller unnselig vannfall, men dens historie er 
spektakulær. Like sør for fossen kan vi, om vi synes vi har 

tid til det, stikke innom Myrgruva. 
Vi vandrer videre ned til Buvatnet, Spikertjernshytta og 
stien mot Spenningsby. Omlag halvveis tar vi av mot nord 
på sti og grusvei langs Bergstjern/Ramdalstjern. Videre dels 
på sti og dels på grusvei tilbake til p-plassen i Glittredumpa. 
Dette er en lang tur, men totalt sett, relativt lettgått. 
Oppmøte: P-plassen i Glittredumpa i Hakadal kl. 10.00
Passer for: Sprekinger som liker å gå langt og som tåler 
å gå i 6-7 timer.
Ant. km: 21 km
Turledere: Harald Aasen mobil 906 68 564, Halvor 
Gundersen mobil 908 38 133, Bjørn Finstad mobil 905 
36 782, Anne Engan mobil 928 61 127 og Dag Helland 
Pettersen mobil 901 52 849.
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Tre topper i Gran
Søndag 20. september
Det blir langtur denne søndagen også, når vi sammen med 
våre venner i Hadeland Turlag skal oppom tre topper i 
Gran kommune.
Vi starter med togturen til Jaren. Derfra blir det 
samkjøring med hadelendingene til Høgda, ovenfor 
bommen ved Lia, Risbakkvegen, Jaren.
Turen starter bratt opp til Rånåsen (771 moh) hvor 
det er flere fine utsiktspunkter. Deretter går vi ned til 
Ulvildsdalen, og oppover Framstadsæterfjellet hvor vi 
kan ta dagens første matpause på den fine setervollen. 
Videre går vi over toppen på 793 moh, og så nedover 
til Fjeldstadhytta og forbi Malsjøen. Derfra er det ny 
stigning til Hadelands høyeste topp, Lushaugen på 812 
moh. Her passer det fint med en ny matpause før vi går 
ned igjen mot Malsjøen, forbi Sverasetra og tilbake til 
utgangspunktet ved Høgda. Turen går stort sett på stier, 
men noen steder kan det være bløtt, spesielt på slutten.
Vi beregner at turen tar 8 timer. Toget tilbake til Nittedal 
fra Jaren går kl. 18.18 eller 19.21.
Oppmøte: Nittedal stasjon, der toget til Jaren går kl. 
09.30 med ankomst 10.13
Passer for: De sprekeste og mest topphungrige.
Ant. km: 22 km
Turleder: Ole P. Hval, Hadeland Turlag, mobil 907 76 811.

Elvelangs med fakler
Torsdag 24. september
I samarbeid med Frivilligsentralen og Nittedal kommune 
inviterer vi til å gå elvelangs denne høstkvelden. Vi skal 
gå nedover langs Ørfiskebekken i området til det gamle 
Nitedals Krudtværk. Her lager vi i løpet av sommeren, 
med god støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, hyggelige 
sitteplasser, bålplasser, informasjonstavler og minneplate 
over dem som mistet livet på denne arbeidsplassen. Den 
gamle brua over bekken ved kraftstasjonen er også bygget 
opp igjen på dugnad. Og vi lover at det kommer til å foregå 
mye morsomt nedover løypa denne kvelden.
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 18.00. Tog nordfra 
ankommer Nittedal kl. 17.36. Lokalbuss fra Mo og Rotnes 
ankommer stasjonen kl. 17.48.
Passer for: Seniorer og juniorer, voksne og barn.
Ant. km: Ca 4 km
Turledere: Linda Rundquist Parr mobil 456 65 780, 
Haldis Østby mobil 996 30 366, 
Karin Akselsen mobil 924 58 030, Dag Helland 
Pettersen mobil 901 52 849 og Barnas Turlag v/Vibeke 
Ingebrigtsen mobil 412 32 470
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Høsttur til Spikertjernhytta
Søndag 27. september
Fra Spenningsby på Gamleveien følger vi blåmerket sti 
oppover åsen, forbi Nittebergvangen og videre til den 
koselige DNT-hytta ved Spikertjern. Vi har booket oss 
inn denne søndagen og kan derfor komme inn i varmen 
hvis det er kjølig ute. Ellers blir det bål ved vannet, 
skaukaffe og grilling av pølser. Turen går samme vei 
tilbake til Spenningsby.
Oppmøte: P-plassen ved Spenningsby på Gamleveien kl. 
10.00
Passer for: Voksne og store barn som er vant til å gå på 
tur.
Ant. km: 10 km
Turledere: Ole Jan Berg mobil 984 80 731, Anne Engan 
mobil 928 61 127 og Milli Lilleeng mobil 469 24 676.

Seniortur i Skytta
Torsdag 8. oktober
Vi møtes på p-plassen ved Skytta barnehage.  Derfra 
rusler vi ned til bedriftene som holder til på Skytta, og 
vi får informasjon om hva som skjer her. Vi vandrer litt 
rundt i næringsparken før vi krysser Brennaveien og inn 
i boligområdet Brennakollen.   
Med oss får vi et par av urinnvånerne i området.  Vi 
ser også på de nye husene som er kommet opp de 
siste årene, før vi går innom tunet til omsorgsboligene 
ved Skyttatunet.  Herfra er det ikke langt over til 
eldresenteret hvor vi spiser en deilig middag for en 
rimelig penge.  Etter middagen blir det orientering om 
tilbudene på eldresenteret, og underholdning før vi drar 
hjem.
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage. Lokalbussen 
ankommer kl. 11.15.
Passer for: Seniorer som liker å rusle på gode veier.
Ant. km: 3 km
Turledere: Bjørn Finstad mobil 905 36 782, Einar 
Skaare mobil 900 77 396, 
Gry Hesselberg mobil 915 49 224 og Milli Lilleeng mobil 
469 24 676.
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Grøss og gru i Krudtværket
Lørdag 31. oktober
På selveste Halloween-kvelden blir det også i år 
en tur i den skumle skogen ved gamle Nitedals 
Krudtværk. Vi tar med oss lommelykter så vi kan lyse 
på dem som gjemmer seg bak de mørke trærne og på 
refleksbrikkene som henger der. 
Vi samles på Kongen, og der skal vi spise godteri før 
vi går tilbake. Vi håper du tør å komme?
Oppmøte: Ved barnehagen i Kruttverket kl. 18.00.
Passer for: Alle som tør å ta en tur i skogen på 
Halloween.
Ant. km: 2 km
Turledere: Barnas Turlag v/Vibeke Ingebrigtsen 
mobil 412 32 470 og Laila Breidvik mobil 900 66 537.
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TNTs hovedmålsetning – «Ut på tur – kjenn bygda di 
bedre» avspeiler foreningens sterke lokale forankring 
og verdigrunnlag. Levende kulturminner har stor 
egenverdi, er viktig for identitet og tilhørighet og er en 
av mange virkemidler for å få folk ut på tur. Derfor er 
en av våre målsetninger « å formidle og bevare bygdas 
historie, kultur og natur og skape lokal tilhørighet». 
Kulturminner defineres vanligvis som alle spor etter 
menneskelig virksomhet, herunder steder det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

TNT har utpekt en person i styret som skal være 
ansvarlig for kulturminner, og styret har godkjent 
en egen strategi for arbeidet med kulturminner. 
Det er laget en egen nettverksgruppe for 
kulturminneinteresserte for skogsområdene. Vi 
arbeider blant annet med å kartlegge og vedlikeholde 
en oversikt over kulturminner i skog og mark i 
Nittedal. Dessuten skal vi se til at alle fellesturene våre 
og andre aktiviteter inneholder kulturinnslag.

Erik Andrew er TNTs representant i arbeidsgruppen 
til Nittedal kommune som utarbeider en 
kulturminneplan for bygda og som blir en del 
av kommuneplanen for Nittedal. TNT har laget 
informasjonstavler om de gamle ferdselsårene 
gjennom bygda: Gamle Trondheimsvei, Gamle 
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Kulturminner i skogsområdene 
og Nitedals Krudtværk
TNTs hovedmålsetning – «Ut på tur – kjenn bygda di 
bedre» avspeiler foreningens sterke lokale forankring 
og verdigrunnlag. Levende kulturminner har stor 
egenverdi, er viktig for identitet og tilhørighet og er en 
av mange virkemidler for å få folk ut på tur. Derfor er 
en av våre målsetninger « å formidle og bevare bygdas 
historie, kultur og natur og skape lokal tilhørighet». 
Kulturminner defineres vanligvis som alle spor etter 
menneskelig virksomhet, herunder steder det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

TNT har utpekt en person i styret som skal være 
ansvarlig for kulturminner, og styret har godkjent 
en egen strategi for arbeidet med kulturminner. 
Det er laget en egen nettverksgruppe for 
kulturminneinteresserte for skogsområdene. Vi 
arbeider blant annet med å kartlegge og vedlikeholde 
en oversikt over kulturminner i skog og mark i 
Nittedal. Dessuten skal vi se til at alle fellesturene våre 
og andre aktiviteter inneholder kulturinnslag.

Erik Andrew er TNTs representant i arbeidsgruppen 
til Nittedal kommune som utarbeider en 
kulturminneplan for bygda og som blir en del 
av kommuneplanen for Nittedal. TNT har laget 
informasjonstavler om de gamle ferdselsårene 
gjennom bygda: Gamle Trondheimsvei, Gamle 

Bergensvei, Gamle Hadelandsveien og Greveveien. Alle 
informasjonstavlene vil bli utplassert i løpet av 2015.

TNTs kulturminnesatsing prioriterer for tiden 
arbeidet med å bevare rester av Nitedals Krudtværk 
sør for Rotnesområdet, og å utvikle området fra Waage 
Dam og ned til Svartkruttveien. På initiativ fra TNT 
ble Nitedals Krudtværks Venner etablert høsten 2014, 
og TNT er representert i styret i venneforeningen. 
TNT har i regi av leder Dag Helland Pettersen nedlagt 
over 1000 timer med dugnad i Krudtværksområdet 
bare i 2014. Vi har ferdigstilt arbeidet med ny bru 
over Ørfiskebekken, «Kruttbrua», og denne ble 
åpnet av ordføreren i januar 2015. Dette markerte 
også kommunens åpning av Friluftslivets år i 
2015. Vi planlegger i løpet av 2015 å sette opp 
informasjonstavler og minnetavle, samt etablere 
sittegrupper i området. Dette arbeidet er økonomisk 
støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Som et ledd i arbeidet med kommunens kulturminne-
plan utarbeider kommunen en helthetlig plan for 
Nitedals Krudtværk, som er planlagt godkjent i 2015. 
Mer detaljerte planer for å bevare/aktivere historien om 
området vil basere seg på denne helhetlige planen. På 
sikt vil TNTs arbeid med kulturminner i Krudtværket 
bli kanalisert via Nitedals Krudtværks Venner.
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Dugnadsgruppa i TNT
Dugnadsgruppa er en gjeng med nittedøler i alle 
aldre som trives godt ute i all slags vær og som 
er litt nevenyttige. Vi ivrer etter å legge til rette 
for at våre sambygdinger får et tettere og godt 
merket nettverk av stier, hvileplasser og bålplasser. 
Visjonen vår er at alle i Nittedal skal kunne bo bare 
noen få minutter unna et (na)tureventyr! 

For å være godt faglig rustet til å gjøre en 
dugnadsinnsats på stiene i Nittedal, arrangerer 
Turkameratene et kurs i stimerking i mai. Der 
gis det både teoretisk og praktisk opplæring i 

merking og rydding av stier i Marka. Følg med på 
annonseoppslag i Varingen og på Facebook!

I tillegg til å organisere helgedugnader har vi i 
2015 planer om å opprette en arbeidsgruppe i 
noen timer på dagtid, en fast dag i uka. Å bli med i 
dugnadsgjengen betyr ikke bare nyttig arbeid, men 
også sosialt samvær og fellesskap med andre.

Høres dette fristende ut? Har DU lyst til å merke 
og vedlikeholde stier, lage klopper over bekker, og 
hyggelige møteplasser i nittedalsmarka? Meld deg 
på kurs og bli med i dugnadsgjengen vår!
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Ønsker oss flere trillegrupper
Et fint turalternativ for alle med barn i barnevogn 
er å trille sammen med andre småbarnsforeldre. 
Turkameratene Nittedal Turlag og Barnas Turlag 
har etablert en trillegruppe i Rotnes-området, men 
ønsker at flere kan bli med i slike grupper sør og 
nord i bygda. Og siden barselpermisjonen varer i 
rundt ett år, trenger vi stadig nye som kan overta og 
drive gruppene videre.

Trillegrupper møtes på et bestemt klokkeslett en 
fast dag i uka. De triller sammen i en times tid 
langs trygge trilleveier og legger eventuelt inn en 
amme- og spisepause på et egnet sted underveis.

Trygge skoleveier og nærstier
I 2015 er ett av målene våre å ferdigstille og åpne 
Trygg skolevei ved Slattum skole og å få til minst 
én blåmerket Trygg skolevei til Rotnes eller Sørli 
skole. Skoleveiene skal skiltes, og et kart skal vise 

”grønne”, ”gule” og ”røde skoleveier”.

Samarbeidet med Nittedal orientering for Skautur 
og turmålposter fortsetter. Turkartarbeidet 
videreføres av Akershus FNF (Forum for natur og 
friluftsliv).

TNT har som målsetting å inngå ny 
partnerskapsavtale med Nittedal kommune for å 
etablere nærstier, slik at ingen innbyggere skal ha 
mer enn 500 meter til nærmeste blåsti.

DNT Oslo og Omegn søker flere 
hyttetilsyn
DNT Oslo og Omegn søker hyttetilsyn til Fjellvang og 
Røverhula, ubetjente hytter ved Sinober i Lillomarka.

Tilsynet skal stå for løpende tilsyn og enklere 
forefallende arbeid på hytta. Arbeidet er dugnadsbasert. 
Tilsynet får bilgodtgjøring, og overnatter gratis på DNT 
Oslo og Omegns ubetjente hytter i marka.

Kontakt Janet Bydal, jb@dntoslo.no
For mer info, se www.dntoslo.no/marka

Takk
Vi takker Kulturfondet i Nittedal Kommune for 
bevilgningen som gjorde det mulig å trykke årets 
turbrosjyre!



Turkameratene Nittedal Turlag 
trenger frivillige 

Naturopplevelser for livet

www.dntoslo.no/nittedal

For å opprettholde aktivitetsnivået vårt trenger vi 
flere frivillige med innsatslyst. Derfor ønsker vi deg 
velkommen til å engasjere deg i vårt trivelige turlag, 
enten du ønsker å være med å planlegge nye turer, 
rydde stier, delta i arbeidet med kulturminner, lage 
aktiviteter i Barnas Turlag eller som annen hjelper 
på våre arrangementer. Send oss gjerne en epost: 
turkameratene.nittedal@dntoslo.no

Styremedlemmene har delt oppgavene slik: 
•  Dugnader – Dag Helland Pettersen, 901 52 849
•  Media og kommunikasjon 
 – Kari Tveøy, 951 74 749
•  Trygge skoleveier og kart 
 – Martin Veastad, 900 44 431
•  Turer og friluftsarrangementer 
 – Milli Lilleeng, 469 24 676
•  Kulturminner – Erik Andrew, 906 93 197
•  Barnas Turlag – Vibeke Ingebrigtsen, 412 32 470

Vi håper at enda flere nittedøler vil bli medlemmer 
i DNT. Hvert nytt medlem betyr økte inntekter 
for turlaget. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du 
kontakte DNT Oslo og Omegn, eller www.dnt.no.

Hvis du vil vite mer om det som foregår i 
Friluftslivets år, kan du gå til hjemmesiden 
www.friluftslivetsar.no

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med over 245.000 
medlemmer tilknyttet mer enn 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for 
å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.


